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Vážení a milí příznivci Uffa, milovníci divadla,

každý rok při psaní úvodního textu do bulletinu přemýšlím, co se v našem divadle odehrálo, co 
nového chystáme a jak o tom nejlépe Vás, naše stávající i potencionální návštěvníky informovat. 
Tentokrát mi ale více než kdy jindy jdou hlavou myšlenky na téma, kam směřuje dnešní divadlo, co 
je jeho hnacím motorem, životadárnou tekutinou a smyslem. Je to jistě tím, že vidím řadu různých 
představení, hovořím s jejich tvůrci a zároveň samozřejmě přemýšlím jak nejlépe nastavit mix těch 
výsledných jedenatřiceti, které Vám nakonec po mnohých jednáních a změnách v Uffu představíme.  
Řekl bych, že mezi atributy dnešního divadla patří například snaha o nalezení pevného bodu v roz-
pohybované a měnící se společnosti. Najít tento bod je těžké a dost možná nemožné. Tvůrci jej hle-
dají nejen prostřednictvím slova, ale stále více využívají i jiné výrazové prostředky – například světlo, 
zvuk nebo třeba pohyb. A rovněž si uvědomuji, že to vlastně výborně koresponduje s filozofií Uffa. 
Tou je ale také, vedle výše uvedeného, přinášení zážitku a příjemného uvolnění. S těmito a mnohými 
dalšími myšlenkami jsme vybírali program pro sezonu 2016/17. Já věřím, že se nám ten výběr povedl,  
a doufám, že se bude líbit především Vám. 
         Libor Kasík



pROdeJ aBOnenteK 
                          
UFFO opět nabízí systém prodeje, který se v předešlých letech osvědčil a který je pro držitele abo-
nentek vlastně velice jednoduchý a pohodlný. 

Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné předplatitelské skupině, jakou měli  
v sezoně 2015-16, a to buď vyplněním přihlášky přímo v Inforecepci UFFO, nebo zasláním přihlášky 
na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz. Do e-mailu je potřeba uvést VŠECHNY tyto údaje: jméno  
a příjmení abonenta, abonentní skupinu (ČD A, ČD B, DH nebo DD), čísla řady a sedadel, která měl 
abonent v sezoně 2015-16, a požadovaný počet – kolik míst chce abonent rezervovat pro sezonu 
2016-17. 
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé DO 15. KVĚTNA 2016. Na pozdější  
požadavky a na neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postupně místa  
ve všech čtyřech abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat i stejná místa 
v hledišti, nemůžeme je však zaručit. 

Stávající předplatitelé, kteří si takto rezervovali místa předem, mohou po předložení stávajících 
abonentek uhradit a vyzvednout si novou rezervovanou abonentku v Inforecepci UFFO od 20. červ-
na do 20. července 2016.
Předplatitelé - nezapomeňte si s sebou vzít stávající abonentky, pokud si v uvedených termínech 
nové abonentky nevyzvednete, Vaše rezervace se ruší!    

Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti předem  
si místa rezervovat, si mohou zakoupit abonentky na novou sezonu v Inforecepci UFFO  
od 14. června do 30. srpna 2016.

Inforecepce UFFO je pro Vás k dispozici:
v červnu: pondělí – sobota od 8 do 19:30 hodin
v červenci a srpnu: pondělí – pátek od 9:30 do 17 hodin    

pOČet předStaVenÍ:
UFFO – SCT nabízí pro sezonu 2016-17 divadelní předplatné ve čtyřech skupinách:

   
 a/ Činoherní divadlo a   
 B/ Činoherní divadlo B
   Skupiny A, B, C zahrnují po 8 inscenacích, skupinu D tvoří 7 představení.

ZMĚNA prOgrAMU I TerMíNů VyhrAZeNA!
 

CenY předplatnéHO a SleVY:

Ceny předplatného pro skupiny A, B, C: 
2.720 Kč = abonentka v 1. sekci (tj. sedadlo v 1. – 8. řadě v přízemí)
2.520 Kč = abonentka v 2. sekci (tj. sedadlo v 9. – 12. řadě v přízemí a sedadla 6 – 29 v 1. řadě na balkoně)
2.320 Kč = abonentka v 3. sekci (tj. sedadlo ve 2. – 3. řadě na balkoně a zbývající sedadla v 1. řadě na   
  balkoně)

Ceny předplatného pro skupinu D: 
2.380 Kč = abonentka v 1. sekci (tj. sedadlo v 1. – 8. řadě v přízemí)
2.205 Kč = abonentka v 2. sekci (tj. sedadlo v 9. – 12. řadě v přízemí)

Ve skupině Divadelní delikatesy mají studenti slevu 30 %
Cena abonentky ve skupině D je tedy pro studenta v 1. sekci 1.666 Kč, ve 2. sekci 1.544 Kč.

Ve všech abonentních skupinách je poskytována sleva 50 % osobám na invalidním vozíku a sleva 30 % 
jejich doprovodu. (Kapacita invalidních míst je omezena)
1.160 Kč = cena abonentky pro osobu na invalidním vozíku ve skupinách A, B, C
1.624 Kč = cena abonentky pro doprovod osoby na inv. vozíku ve skupinách A, B, C
1.015 Kč = cena abonentky pro osobu na invalidním vozíku ve skupině D
1.421 Kč = cena abonentky pro doprovod osoby na inv. vozíku ve skupině D

C/ divadlo a hudba
d/ divadelní delikatesy



leden 2017

HeRCI JSOU UnaVenI
um. ag. Harlekýn s.r.o.

únor 2017

KaKadU
Dejvické divadlo, Praha

březen 2017

ZnOVU a lÍp 
Titans um. ag.

duben 2017

KYtICe 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 

květen 2017

SCapInOVa ŠIBalStVÍ
Divadlo P. Bezruče Ostrava

Činoherní divadlo a
Skupina, která nabídne osm činoherních představení různých témat, žánrů, her z kla-
sického i současného repertoáru... Je zde zastoupeno slavné komorní drama, casting 
na popravu – fiktivní příběh založený na skutečných událostech, hra ze života, jevištní 
podoba sbírky balad a několik komedií – klasická, situační, francouzská z hereckého 
prostředí, komedie s autobiografickými prvky. Poprvé se v Uffu představí Divadlo Bolka  
Polívky a produkce umělecké agentury Titans.říj

říjen 2016 

KdO Se BOJÍ VIRGInIe WOOlFOVé?
Městská divadla pražská – Divadlo Rokoko

listopad 2016

Dna
Divadlo Bolka Polívky, Brno

prosinec 2016

panKRÁC ´
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha



Městská divadla pražská – Divadlo rokoko

KdO Se BOJÍ VIRGInIe WOOlFOVé  
Slavné komorní drama

Dá se říci, že toto komorní drama můžeme již dnes zařadit do kategorie „moderní klasika“. Je plné překva-
pivých zvratů  i absurdních krutých her, je sondou do partnerských vztahů. Jedná se bezesporu o jeden 
z nejpozoruhodnějších textů, které americká dramatika druhé poloviny dvacátého století dala světu. Děj 
nás zavede na soukromý večírek dvou manželských párů působících na malé americké univerzitě. Hra boří 
mýtus o tzv. americkém snu, poklidný dialog se tu záhy změní v řadu vzájemných urážek, jízlivostí a „pra-
ní špinavého prádla“, které ukazuje na vnitřní prázdnotu všech zúčastněných, na jejich traumata a také 
povrchnost a dutost vzájemných vztahů. Hra od začátku až do konce nechává diváky v napětí. Je pozoru-
hodné, že text, který vznikl v šedesátých letech minulého století jako absurdní drama, dnes zdaleka tolik 
absurdně nepůsobí. To, co se dříve jevilo jako nové a překvapivé – drásavý pohled na strukturu vztahů, 
kruté manželské hry, psychické i fyzické týrání – dnes již dávno není na jevištích tabu.

V anketě portálu i-divadlo.cz:
Veronika Gajerová - 1. místo v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon roku 2014
2. místo v kategorii Nejlepší inscenace roku 2014
Aleš Procházka - významné umístění v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon roku 2014

Autor: edward Albee
Překlad: Jiří Josek
Režie: petr Svojtka
Dramaturgie: Jiří Janků

Hrají: Veronika gajerová, Veronika Kubařová, Aleš procházka, Viktor Dvořák

 foto: Ivan Kahún
foto: Ilona Sochorová

Hudba: Vladimír Nejedlý
Scéna: Ondřej Nekvasil, Zuzana Ježková
Kostýmy: Zuzana Ježková



Divadlo Bolka polívky, Brno

Dna
Komedie s autobiografickými prvky

„To jsou samé drogy, čuchání, injekce, člověk je rád, když se mu podaří vychovat normálního  
alkoholika!”

DNA, jako slovo, jsou jen tři písmena... DNA, jako titul, představuje tři prvky s důležitým významem pro 
novou autorskou hru Bolka Polívky. DNA je šroubovice genetických informací, nositel dědičnosti mezi  
otcem a dcerou. Dna, to je také choroba, která se táhne celým životem a občas ho v nejnevhodnější  
okamžik ovlivní. A jsou tu i jiná dna. Chvilky, na které se snažíme zapomenout, ale nedaří se nám a připo-
mínáme si je. Dna osobní, vztahová i existenční. 
Přijďte se přesvědčit, že na všechna dna světa se dá dívat i s nadhledem!
Divadelní zpracování generačního střetu otce a dcery, kde ON (Bolek Polívka) a ONA (Anna Polívková) 
prožívají všední satiru života. Jako herečtí kolegové společně tráví čas v šatně a sem tam si odběhnou  
na scénu. Nebo už na scéně jsou? 
ON je chátrající, životem prozkoušený muž, který rád poučuje a vrtá do života svému potomkovi. 
ONA má pocit, že její zploditel je paranoidní šťoural. 
Oba ovšem spojuje upřímné „mít rád, i přestože…”.
Komedie plná gagů, klaunských a divadelních výstupů a efektů, typické improvizace i charakteristického 
humoru Bolka Polívky, který půvabně osvěžuje jeho dcera, Anna Polívková.

Autor a režie: Bolek polívka

Hrají: Anna polívková, Bolek polívka, Jaromír Barin Tichý, Jiří Fretti pfeifer

 foto: Jiří Salik Sláma



foto: Ivo Dvořák

Švandovo divadlo na Smíchově, praha

panKRÁC ´  
Casting na popravu – fiktivní příběh založený na skutečných událostech

Konec léta roku 1945. V Tichomoří končí druhá světová válka, Evropa se začíná vypořádávat s jejími  
důsledky. V Československu probíhá zatýkání nacistických zločinců, loajálních Němců, ale také skuteč-
ných i domnělých českých pomahačů nacistického režimu. Toto zatýkání a vyšetřování se týká i slavných 
osobností.
V jedné cele se v pankrácké věznici sejdou herečky Adina Mandlová a Lída Baarová, Hana Krupková – spo-
lupracovnice parašutistů výsadku SILVER A, Židovka Julie a neznámá žena.
Která z nich bude odsouzená? Stačí k tomu, že Adina Mandlová natočila za války jeden německý film? 
Že byla Lída Baarová před válkou milenkou Josepha Goebbelse? Jak se provinila Hana Krupková, která 
pomáhala parašutistům?  A co Julie, která přežila Osvětim? Jaké tajemství si s sebou nese ona neznámá?

Hra Martiny Kinské vznikla na základě skutečných životních událostí jednotlivých postav.
Představení získalo nominaci na cenu divadelní kritiky v kategorii „Nejlepší poprvé uvedená česká hra 
roku 2015“

Scénář a režie: Martina Kinská
Dramaturgie: Vladimír Čepek
Odborná spolupráce: petr Koura
Hudba: Zdeněk Dočekal
Scéna a kostýmy: Lucie Labajová

Hrají: Klára Cibulková, réka Derzsi, eva Josefíková, Andrea Buršová, Bohdana pavlíková



 foto: Miloš Schmiedberger

Agentura harlekýn, s.r.o.

HeRCI JSOU UnaVenI 
Francouzská komedie z hereckého prostředí

Herečka s bohatým přítelem pozve na grilování několik svých kolegů z branže do venkovského sídla. 
Ráda by s nimi oslavila získání hlavní role ve filmu. Zábava se rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata  
z hereckých šaten: scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví... A hlavně také maso na barbecue. Velmi, velmi 
pikantní! Bujarý herecký večírek s typickým francouzským šarmem a překvapivým dojezdem.

Autor: eric Assous
Překlad: Alexander Jerie
Režie: Jan Novák
Scéna: Michal hess
Kostýmy: Jana Schlosserová

Hrají: Svatopluk Skopal, Vendula Křížová / Simona postlerová, Martin Zahálka, Jana Boušková/ 
Naďa Konvalinková, Jan Čenský / Václav Vydra, Malvína pachlová / Tereza Aster Vágnerová / Lenka 
Zahradnická / Barbora petrová



foto: Hynek Glos

Dejvické divadlo, praha 

KaKadU 
hra ze života

Wendy není stejná jako její vrstevnice. V něčem je naprosto jiná, výjimečná. Těžko navazuje vztahy  
s ostatními lidmi, těžko zvládá běžné každodenní situace, některé její reakce jsou naprosto šokující. Wendy  
má opravdový problém se svým okolím. To ale neznamená, že by o kontakt s druhými lidmi nestála. Jen  
je to pro ni mnohem obtížnější, protože neví, jak na to. Wendy je totiž autistka…

Autoři: Karel František Tománek, Jiří havelka
Dramaturgie: Karel František Tománek
Režie: Jiří havelka
Asistentka režie: Tereza Říhová
Hudba: Kittchen
Scéna: Jan hubínek
Kostýmy: Simona rybáková

Hrají: Simona Babčáková, Stella ginger Janáčková, Veronika Khek Kubařová, Jana holcová, Barbora 
poláková, David Novotný, Jaroslav plesl



foto: Michael Engler

Titans, um. agentura 

ZnOVU a lÍp  
Situační komedie

Marek je populární spisovatel, má rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má 
dost. Tedy rozvodové řízení, dělení majetku, právnická bitka a praní špinavého prádla! Co by se ale stalo, 
kdyby ti dva smazali dvacet let manželství a byli zase na začátku - mladí, zamilovaní a plní ideálů?
Svižná situační komedie o lásce, manželství a přehodnocování je úspěšně uváděna v Německu od března 
2013.

„Komedií, jejichž děj by i přes nestandardní situaci působil věrohodně, je jako šafránu. Tato mezi ně určitě  
patří. Kromě autorových dobrých dialogů a přesně propočítanému vrstvení vtipných situací (nejvíce  
diváky asi pobaví „houbičky“) měla na dobrém výsledku velkou zásluhu režie M. Krátké, která herce vedla  
střídmou cestou k pointám (rozuměj bez pitvoření se a bez přehnané expresivity). Velmi vyrovnané  
obsazení, jemuž dominovali především M. Holubcová (tuhle postavu vystřihla fakt excelentně) a V. Vašák.  
Co více dodat? Prostě dobrá zábava.“                                                                               
        z recenze Jiřího Landy

Autor: Michael engler
Překlad: Michal Kotrouš
Režie: Martina Krátká

Hrají: Marek Daniel, Kristýna Frejová, Vašek Vašák / Luboš Veselý, Marcela holubcová / Klára  
Cibulková, Jana Kozubková / Klára Cibulková



foto: Patrik Borecký

Klicperovo divadlo hradec Králové 

KYtICe
Jevištní podoba sbírky balad

Sbírka balad Kytice z pověstí národních (1853) – nejslavnější dílo miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena  
a jedno z nejznámějších děl české literatury vůbec. Co se vám vybaví jako první, když se řekne Kytice?  
Zemřela matka a do hrobu dána? Na topole podle skal? Nechoď, dceruško, k jezeru? Hrej si – tumáš kohouta?  
Dej sem dítě? Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku?...
Hradecká inscenace vás přesvědčí, že Kytice rozhodně nepatří jen do zaprášené archivní poličky s ozna-
čením „povinná školní četba“! Kytice jako národní poklad otevírající před námi svět magických balad 
i moudrostí našich předků. Kytice jako výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou.  
Kytice jako téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních. Kytice jako kniha, kterou všichni známe,  
ale na kterou jsme už možná trochu zapomněli...

„...Brožek pak v promyšlených kompozicích a za přispění choreografky Lucie Holánkové kombinoval  
v Kytici znalost práce v loutkovém divadle - rekvizity a masky - s bohatými zkušenostmi z režií i vlastní  
herecké práce v divadlech činoherních. Jeho Zlatý kolovrat, Štědrý večer, Holoubek, Vodník, Poklad  
a Svatební košile jsou opusy mistrovské. Zavičár, požehnán mezi ženami, zastupuje na jevišti lépe zlo než 
dobro, to první většinou ve spojení s Eliášovou. A odkaz Kytice našemu věku? Kdybychom jako lidé, kteří  
si vyprávěli starodávné pověsti, uměli lépe trestat viny, určit míru odplaty, hledat spravedlnost, vážit  
si světlých dnů, povýšit etiku na životní princip, žilo by se nám lépe. Ano, i bychom byli lepší.“
    z recenze Jiřího P. Kříže
Autor: Karel Jaromír erben
Scénář a režie: Karel Brožek
Asistent režie: Jan Vápeník
Dramaturgie: Jana Slouková
Hudba: Dan Fikejz

Hrají: Martina eliášová, Zora Valchařová-poulová, Marta Zaoralová, Kristýna Kociánová, Natálie  
holíková, Marie poulová, Miroslav Zavičár

Korepetice: Martin Sedláček, Tomáš Vespalec
Choreografie: Lucie holánková
Scéna: Jan Tobola
Kostýmy: Ivana Brádková



foto: Tomáš Ruta

Divadlo petra Bezruče Ostrava 

SCapInOVa ŠIBalStVÍ  
Klasická komedie

Je lepší se oženit než být mrtvý. Někdy. Čtvero srdcí osleplo láskou, otcové to ale vidí jinak. Kdo vytře 
dvěma gerontům zrak? A kdo vytáhne mladé pány z průšvihu a přechytračí omezence? Mazaný šibeničník 
Scapin...

„Štěpán Pácl přetvořil Molièrovu hru Scapinova šibalství ve sled groteskních scének - ostatně málo  
co může být zábavnější než patálie zamilovaných, kteří překonávají překážky, tentokrát s pomocí šibala, 
jenž umí každého přelstít. Premiéra pestrobarevné a rozpoutané inscenace byla 16. května 2014 a vzbudila  
jednoznačné nadšení. Zkusme se na ni podívat ještě trochu jinak.
Molière převzal námět z antické komedie a vytvořil hru spojující humor francouzské frašky a italské  
barokní komedie dell´arte. V komických scénách vystupují hamižní a pánovití otcové bránící lásce potom-
ků, jejich synové, dívky a sluhové, přičemž jméno toho, kdo rozhýbává děj, je v názvu hry. Předem víme,  
že vše dobře dopadne, ale ty už mnohokrát před ním variované peripetie Molière aktualizoval a rozproudil 
živým a vtipným jazykem...“                                                                                                                     
     z recenze Jana Pařízka
Autor: Molière
Překlad: Jiří Žák
Dramaturgie: Daniela Jirmanová
Režie: Štěpán pácl
Hudba: Jakub Kudláč
Výprava: Andrej Ďurík

Hrají: Dušan Urban, Ondřej Brett, Lukáš Melník, Karel Čepek, Norbert Lichý / Tomáš Dastlík, pavla 
gajdošíková, Sarah hlaváčová, Vojtěch Říha, Marcela Čapková



Činoherní divadlo B
Tato skupina, stejně jako skupina Činoherní divadlo A, nabídne osm titulů z produkcí 
našich předních divadel. Diváci této skupiny se mohou těšit na silné lidské příběhy – 
jedné rodiny, „zvláštního“ člověka (či mimozemšťana?), životní příběh plný fantazie, 
drama geniálního dirigenta. Nabídku tvoří rovněž autorské divadlo i několik komedií 
– černá, současná, klasická. V Uffu se poprvé představí produkce Ateliéru Petra Kracika, 
StageArtCz, Brno a příbramské Divadlo A. Dvořáka.

říjen 2016 

pOSlednÍ tRIK GeORGeSe MélIÈSe
Divadlo DRAK Hradec Králové

listopad 2016

K-paX, SVĚt pOdle pROta
StageArtCz, Brno

prosinec 2016

dlOUHÁ VÁnOČnÍ CeSta dOMŮ
Komorní činohra, Praha

leden 2017

VÁlKa ROSeOVÝCH
Divadlo A. Dvořáka, Příbram

únor 2017

JaK Je dŮleŽIté MÍtI FIlIpa
Městské divadlo Mladá Boleslav

březen 2017

na MISKÁCH VaH
Městská divadla pražská – Divadlo ABC

duben 2017

SlaSt 
A studio Rubín, Praha

květen 2017

Žena, KteRÁ UVařIla 
SVéHO ManŽela
Ateliér Petra Kracika



foto: archiv Divadla Drak

Divadlo DrAK hradec Králové

pOSlednÍ tRIK GeORGeSe MélIÈSe
Životní příběh plný fantazie

Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik! Divadelní představení, které je poctou světu kouzel, filmu  
a imaginace.

„Byl předurčen zdědit po otci obchod s obuví, ale místo toho si odmala rád kreslí. V Londýně uvidí kou-
zelnické vystoupení a je jím natolik fascinován, že se sám stane kouzelníkem. Koupí vlastní divadlo,  
které má stále vyprodané, protože nechává zmizet ženy a promění je v motýly… Pak se účastní prvního  
promítání bratří Lumiérů. Stane se geniálním filmovým tvůrcem, který vytvoří první filmový ateliér  
na světě.“ Georges Méliès (1861-1938), francouzský filmový režisér a významný průkopník kinematografie.

Inscenace Divadla Drak je inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka kinema-
tografie Georgese Mélièse. Zavede diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Kouzelnické  
triky, které Méliès dokázal jako první neuvěřitelně nápaditým způsobem využít ve filmovém médiu,  
si dodnes zachovávají svou výtvarnou poezii. A především mají mnoho pokračovatelů. Na Mélièsův svět 
plný bezbřehé imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které 
snad mohou i Zubatou porazit… Nebo ne? To se dozvíme na konci cesty fascinujícím životním příběhem  
největšího filmového kouzelníka všech dob.

V Divadle Drak se poprvé představuje režisér Jiří Havelka, který patří k nejtalentovanějším režisérům sou-
časné české divadelní scény. Jeho inscenace získaly řadu ocenění, v minulosti režíroval např. v Divadle 
Ypsilon, Divadle Archa, v Dejvickém divadle nebo Hadivadle. Je také hercem a spoluautorem představení 
známého Divadla VOSTO5. V roce 2007 získal Cenu Alfréda Radoka jako talent roku.

Autor a režie: Jiří havelka
Dramaturgie: Dominika Špalková

Hrají: Johana Vaňousová, Jan popela, Luděk Smadiš, radomil Vávra

Výprava: Marek Zákostelecký
Hudba: DVA



StageArtCz, Brno

K-paX, SVĚt pOdle pROta 
Světový bestseller a filmový hit v divadelním provedení

Česká premiéra divadelní hry amerického autora Gena Brewera, zpracované dle jeho románové knižní 
trilogie, která se stala světovým bestsellerem:
* K-PAX
* Na světelném paprsku
* K-PAX III. – Svět podle Prota
Nejvíce však dílo G. Brewera proslavilo filmové zpracování románu K-PAX, které bylo uváděno i v českých 
kinech pod názvem SVĚT PODLE PROTA.
Divadelní hra K-PAX poetickým způsobem a laskavým humorem pojmenovává globální neduhy naší  
společnosti a nejednou překvapí svou nečekanou přesností. Během představení budeme mít možnost 
ponořit se do hlubin lidských duší a nenásilným způsobem se tak dozvíme mnohé o nás samých.
Do moderní psychiatrické léčebny je přijat záhadný pacient, jenž o sobě tvrdí, že je mimozemšťan  
z planety K-PAX, která je od Země vzdálena několik tisíc světelných let. Jeho pobyt na psychiatrii obrátí 
naruby životy všech spolupacientů, ale i zdravotního personálu včetně ošetřujícího lékaře, který se snaží 
odhalit pravou totožnost záhadného cizince.
Inscenace K-PAX, možná o člověku, možná o mimozemšťanovi, nás nenechá klidným a překvapí nás  
naprosto nečekaným vyústěním celého příběhu.

Autor: gene Brewer
Překlad: phillip polívka
Režie: petr halberstadt

Hrají: radim Fiala, Markéta plánková / Marika procházková, petr halberstadt, petr Bláha, Martin 
Siničák / Jakub Urbánek, Michal Bumbálek, eva Novotná, gabriela Štefanová

foto: Jan Obrjen Vašulín

Hudba: Jan Matásek
Choreografie: hana halberstadt
Scéna: Jaroslav Milfajt



foto: Anna Fixová 

Komorní činohra, praha

dlOUHÁ VÁnOČnÍ CeSta dOMŮ
Česká premiéra vhodná pro diváky od 15 let

… plná krásné hudby, vtipu, dojetí a nádherných ukijo-e - obrazů prchavého světa. Cesta od volnomyš-
lenkářského kazatele k babičce s dárky od popelnic a dědečkovi, který má rád whisky a pere se s tatínkem. 
Dlouhá vánoční cesta pětičlenné rodiny k lásce, porozumění a toleranci, cesta za tužbami a sny o štěstí. 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!... 

 „Musím přiznat, že mě to příjemně překvapilo. Zprvu docela úsměvná vánoční historka jedné rozhádané 
rodiny se postupně rozvine do vcelku nečekaných rozměrů. Pěkně zde ilustruje, že i ve zdánlivě ztracené 
situaci je možné nalézt naději a porozumění. Celkově opravdu pěkně napsaná hra, kterou se zde povedlo 
dobře zrealizovat.  K tomu kvalitní herecké výkony, na nichž je to primárně vše postaveno...“    
        z recenze Jana Pařízka
Nedoporučujeme pro diváky do 15 let!

Autorka: paula Vogel
Překlad: Lenka Kapsová
Režie: Jiří Bábek
Hudba: Zdeněk Dočekal
Text koledy: robin Král
Výprava: Ľubica Bábek Melcerová

Hrají: Zdeněk Velen, Ivana Machalová, Diana Šoltýsová, Jiří Böhm, Kristýna hlaváčková, Lukáš Král, 
Zdeněk Dočekal



foto: Ivo Mičkal a Anna Fixová

Divadlo A. Dvořáka, příbram

VÁlKa ROSeOVÝCH  
Černá komedie

O rozpadu manželství „bez důvodu“. 
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi ve svém dokonalém domě  
dokonale šťastni. Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám. Za pomoci právníků se tak rozjíždí  
mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani jeden z manželů nechce přijít o nádherný dům. Vzájemně  
si likvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty nejdrsnější naschvály. 
Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! Její předlohou je americký román slavného W. Adlera. 
Podle něj také Danny DeVito natočil neméně slavný stejnojmenný film. 

Autor: Warren Adler
Překlad a režie: Ondřej Sokol
Dramaturgie: pavlína Schejbalová
Výprava: Adam pitra
Hudba: Ladislav greiner

Hrají: Michal Dlouhý, helena Lapčíková / Kateřina Lojdová, roman Štabrňák, Lukáš Král, petr  
Florián



foto: Petr Veselý

Městské divadlo Mladá Boleslav

JaK Je dŮleŽIté MÍtI FIlIpa  
Klasická komedie

Slavná „lehkovážná komedie pro vážné lidi“. Dva mladí gentlemani si pohrávají s pravdou, jen aby vnesli 
do svého poklidného venkovského života trochu vzrušení. Jejich imaginární přátelé jim ale začnou přerůs-
tat přes hlavu v okamžiku, kdy našim hrdinům poplete hlavu láska...
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA – zůstává jednou z nejlepších komedií, co kdy byly napsány. Už její název 
je vlastně tajemstvím a vtipem zároveň – The Importance Being E(a)rnest – ono Ernest totiž může  
znamenat jak jméno, které se do češtiny překládá jako Filip, ale taky  přídavné jméno „upřímný“. A tak 
se děj komedie vlastně točí kolem toho: Jak je kdo ke komu upřímný.                           

Autor: Oscar Wilde
Překlad: Jiří Zdeněk Novák
Dramaturgie: Lenka Smrčková
Režie: pavel Khek
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Agnieszka pátá-Oldak

Hrají: Matouš ruml, Aleš petráš, Svatava Milková, Sandra Černodrinská, Ivana Nováčková, Karolina 
Frydecká, radim Madeja, Milan Koníček, pavel Nedvěd



foto: Michael Tomeš

Městská divadla pražská – Divadlo ABC

na MISKÁCH VaH    
Drama inspirované skutečným příběhem geniálního dirigenta

Strhující drama o hledání pravdy a společenské zodpovědnosti v totalitní společnosti.
Harwoodova hra je inspirována skutečným příběhem geniálního dirigenta Berlínské filharmonie Wilhelma 
Furtwänglera a klade otázky spojené s postavením umění a umělce v totalitní společnosti. Furtwängler 
byl po válce označen za Hitlerova oblíbence a obdivovatele, on sám se snaží tato tvrzení vyvrátit. Jeho 
protějškem je ve hře americký vyšetřovatel major Steve Arnold, člověk, který nemá o hudbě ani ponětí, 
jako voják však viděl při osvobozování koncentračních táborů hrůzy nacismu na vlastní oči. Spletité doka-
zování nechává diváky dlouho na pochybách, na čí stranu se vlastně přiklonit. Když písemné důkazy, které 
by dirigentovu kolaboraci potvrzovaly, chybějí, neváhá se Arnold spojit i s bývalým nacistickým fízlem, 
druhým houslistou filharmonie. Nic tady není jednoznačné, každé „pro“ má i své „proti“, zkrátka, v tomto 
sporu je těžké určit, na čí straně je pravda. 

V anketě portálu i-divadlo.cz:
Vasil Fridrich - významné umístění v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon roku 2015
Jaroslav Milfajt - významné umístění v kategorii Jiný umělecký počin roku 2015

Autor: Donald harwood
Překlad: Julek Neumann
Režie: petr Svojtka
Dramaturg: Jiří Janků
Hudba: Vladimír Nejedlý
Výprava: Jaroslav Milfajt

Hrají: Vasil Fridrich, Jan Vlasák, Jiří Suchý z Tábora, Nina horáková, pavel Juřica, Veronika Janků



foto: Zuzana Bönisch

A studio rubín, praha 

SlaSt    
Autorská inscenace o cestě ke štěstí a pochybnostech

„Tohle znamená bejt v Česku známej. Že ti vobčas někdo podstrčí zdarma buřta. Sláva, ta vypadá jinak.“ 
Jan je herec. Hrál už všechno, i když v poslední době hlavně role školníků. Martin je taky herec. Tak trochu. 
A zpěvák. Měl přece tu písničku. Jednu. Jan už chce mít klid a možná si ještě střihnout jednu dvě dobrý 
role bez smetáku. Martin chce bejt slavnej. Hodně. A rychle. Mezinárodní firma SLAST, která teprve nedáv-
no dorazila na český trh, umí jejich přání splnit. Ale nejdřív musejí Jan s Martinem na pár věcí sami přijít. 
Hlavně na to, co je největší překážka na cestě ke štěstí, protože všichni si přece zasloužíme trochu štěstí, 
ne? Nic jinýho nás nikdy neučili...

Autorská inscenace o tom, že pochybnosti jsou největší překážkou na cestě ke štěstí, a o tom, co všechno 
bychom pro štěstí obětovali. Dva herci, lavička, čekání. Na co vlastně? Na další roli? Mezitím se dá nuda 
zahnat všelijak: provětrat ty nejprovařenější historky z natáčení, uspořádat si vlastní talk show, nebo po-
hovořit o něčem opravdu vznešeném. Třeba o kvantové fyzice...

Autoři a režie: Jakub prachař, Ondřej pavelka, Kryštof pavelka
Hudební spolupráce: Daniel Čámský, Miki Jelínek
Pohybová spolupráce: Adéla Stodolová
Vizualizace: František pecháček 
Kostýmy: Kristýna Fuitová-Nováková

Hrají: Ondřej pavelka, Jakub prachař, Kristýna Fuitová-Nováková



foto: Martina Venigerová

Ateliér petra Kracika  

Žena, KteRÁ UVařIla 
SVéHO ManŽela   
Současná komedie

Hra začíná v okamžiku, kdy Hillary (bývalá manželka Kennetha) chystá večeři na oslavu výročí svatby 
Kennetha a Laury. Hlavním chodem má být „překvapení“. V retrospektivách se divák dozvídá, jaké všechny 
události předcházely této „poslední večeři“. Kenneth a Hillary žili ve spokojeném manželství. A to téměř 
dvacet let, než se Kenneth (stylizující se do Elvise Presleyho a procházející krizí středního věku) zamiloval 
do jiné ženy – do Laury. Zprvu se zdálo, že Laura ztělesňuje vše, co Kennethovi v manželství schází, ale 
brzy se mu milostná aférka vymkne z rukou a nastává kolotoč lží, výmluv a obviňování. Kenneth je nucen  
přiznat barvu manželce a k milence Lauře se přestěhovat. Laura je sice ztělesněním jeho sexuální touhy  
a je plná elánu, čímž vlévá energii do žil i Kennethovi, ale málo uklízí, málo pere a hlavně – vůbec neumí 
vařit. Kenneth, který je zvyklý na teplou, chutnou a kvalitní večeři (Hillary je vyhlášená kuchařka), je zou-
falý. Z Lauřiných kuchařských pokusů mu je špatně. Postupem času začne lhát Lauře o svém večerním 
programu (stejně, jako kdysi lhal Hillary, když chodil za Laurou) a chodí se najíst k bývalé manželce...
 
Tato velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení. 
Ukazuje nový význam rčení, že „láska prochází žaludkem“. Autorka sice předepisuje strohou scénu bez 
rekvizit a uniformní oblečení, aby veškerá divákova pozornost byla soustředěna na dialogy, ale zároveň 
rozvíjí velmi peprné a vtipné situace, ve kterých nabízí velký prostor pro hereckou exhibici. 
Toto originální řešení manželského trojúhelníku by měli zhlédnout všichni, kdo někdy manželským troj-
úhelníkem prošli, právě procházejí, nebo budou procházet...

První uvedení této hry se uskutečnilo v londýnském Royal Court Theatre (upstairs) v říjnu 1991. Hra sklí-
zela úspěchy jak na edinburském festivalu, tak i na londýnském West Endu. Během několika sezon ji hrála 
téměř všechna anglická regionální divadla. V zahraničí byla uvedena např. v Itálii, Řecku, Španělsku,  
Austálii. V letošní sezoně bude uvedena kromě ČR také v Polsku a Turecku.

Autorka: Debbie Isitt
Překlad: Jakub Škorpil
Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna a režie: petr Kracik
Kostýmy: Samiha Maleh

Hrají: 
Ilona Svobodová
Nela Boudová
Otmar Brancuzský



dIVadlO a HUdBa
I tuto abonentní skupinu tvoří osm inscenací – zbojnický muzikál, kabarety, legendár-
ní muzikál, inscenace s písničkami, hudební komedie a dvě inscenace, které jsou či-
noherní, ale hudba v nich tvoří podstatnou složku a neodmyslitelnou součást. Napříč 
abonentní skupinou tedy zazní hudba různých žánrů i stylů. V Uffu se poprvé představí 
Městské divadlo v Mostě, skupina The Tap Tap a Městské divadlo Zlín.

říjen 2016 

neFŇUKa
The Tap Tap

listopad 2016

nOVeCentO 
Městské divadlo Mladá Boleslav

prosinec 2016

KVIdOUle +KK
Cabaret Calembour

leden 2017

KdYBY tISÍC KlaRInetŮ
Divadlo Semafor, Praha

únor 2017

pROČ MUŽI nepOSlOUCHaJÍ
a ŽenY neUMÍ ČÍSt V MapÁCH
Městská divadla pražská – Divadlo ABC

březen 2017

COMMedIa FInIta
Um. ag. M. Rusové a Divadlo Viola

duben 2017

MalOVané na SKle
Městské divadlo Zlín

květen 2017

OSUdY dOBRéHO VOJÁKa ŠVeJKa
Městské divadlo v Mostě



hh

foto: archiv The Tap Tap

The Tap Tap 

neFŇUKa  
Inscenace s písničkami – příběh postiženého chlapce

Nefňuka (aneb podivuhodná dobrodružství Kristla Špána na souši i na moři) 
je unikátní divadelní představení, které nenajdete nikde jinde na světě. V představení jsou maximálně 
zapojeni herci a muzikanti s různými handicapy. Čtyři elektrické vozíky členů skupiny The Tap Tap 
slouží jako motory k pohybům loutek a scénickým dějům. Právě způsob, jakým jsou kulisy a loutky 
rozpohybovány, je světově unikátní.

Hra se zpěvy Nefňuka vznikla podle knihy Jesus Betz francouzských autorů Freda Bernarda a Fran-
coise Roca. Autorem scénáře je Jiří Ornest, který společně s Jakubem Macečkem hru i režíruje.  
Hudbu složil Jaroslav Svoboda (kapela Traband), scénu a loutky navrhnul Petr Matásek. Živou muziku  
a drobnější i větší role obstarají členové kapely The Tap Tap. 

„O knížce Jesus Betz jsem se dozvěděl zhruba před 5 lety od skvělého herce a komika Tondy  
Novotného a okamžitě mne zaujala. Příběh vypráví o klukovi s těžkým postižením, který je nesmírně 
odvážný a chytrý. Díky tomu překoná spoustu překážek a zažije spoustu dobrodružství. Nakonec 
dosáhne velkého úspěchu, šťastně se zamiluje a stane se ředitelem vlastního cirkusu. Cílem před-
stavení je ukázat, že opravdu prohrává jen ten, kdo všechno vzdává předem,“ říká Šimon Ornest, 
kapelník skupiny The Tap Tap.

Na výrobě speciálních kulis a loutek spolupracují The Tap Tap s Východočeským divadlem Pardubice 
a loutkářem Miroslavem Trejtnarem. 

Scénář: Jiří Ornest 
podle knihy Freda Bernarda a Francoise Roca
Režie: Jiří Ornest, Jakub Maceček

Hrají: kapela The Tap Tap, Šimon Ornest, Václav Vašák / Martin Sochor

Hudba: Jaroslav Svoboda (kapela Traband)
Scéna: petr Matásek



foto: Petr Veselý

Městské divadlo Mladá Boleslav 

nOVeCentO    
Monodrama, strhující příběh geniálního klavíristy 

Na samotném počátku roku 1900 našel starý námořník na zaoceánském parníku v krabici od citronů  
nemluvně. Zřejmě ho tam nechal nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Nalezenci začali říkat Lemon, tedy  
Citron. Citron na té obrovské lodi objevil v restauraci první třídy klavír. Usedl k němu, ponořil ruce  
do bílých a černých tónů a rázem vznikla legenda o „Devatenáctset“. Legenda o zázračném klavíristovi. 

Jediný herec, jeden vynikající klavírista, diváci doslova na dosah ruky a společně sdílený skvělý příběh  
- to jsou ingredience, které činí z této inscenace zážitek, který si nesmíte nechat ujít. 

Autor: Alessandro Baricco
Překlad: Karina I. havlů
Režie: pavel Khek
Dramaturgie: Lenka Smrčková
Scéna a kostýmy: Michal Syrový
Hudba: Jakub Šafr

Hrají: radim Madeja, kterému byla udělena za tuto roli Cena Thálie 2015
           Jakub Šafr (klavír)



hh

foto: Cabaret Calembour

Cabaret Calembour 

KVIdOUle +KK   
Kabaret – české autorské divadlo 

Pražský soubor Cabaret Calembour pokračuje ve své autorské tvorbě a na jeviště přivádí tzv. ‚kvidouli‘, což 
je snaha o umělecký kabaret, kdy se k původním písním a žertovným výstupům přidává ještě kabaretní 
aktovka. Původní písně doprovází tradičně takzvaný Orchestr Calembour.
Kvidoule 3+KK je už v pořadí třetí inscenací tohoto typu v podání Cabaretu Calembour, a jak už to v případě  
kvidoulí bývá, i tato je společným autorským dílem celého souboru.
Číslo tři má i symbolickou funkci. Také proto, že Cabaret Calembour reprezentují především tři mužští 
protagonisté - Milan Šotek, Igor Orozovič a Jiří Suchý z Tábora. 
Dvě K připojená k názvu inscenace odkazují ke dvěma herečkám, které pravidelně se souborem spolupracují 
- Kláře Suché a Lucii Polišenské zvané Kecce. 
Jak už sám název nové inscenace napovídá, téma se bude točit kolem hledání bydlení a společného soužití 
tří mužů a dvou dívek, představuje výchozí situaci Milan Šotek: 
„Rádi bychom se zaměřili na problematiku, která pálí všechny singles. A sice soužití. Dalo nám to dohro-
mady 3+KK, jsou tam tři muži a dvě ženy, což spoustu situací rovnou nabízí. Máme tam domácí kino, 
máme tam i jisté chladící zařízení. Myslím, že mohu prozradit, že se diváci dozvědí, jak by to vypadalo, 
kdyby se v erotických salonech poskytovaly humoristické služby.“ 
V Kvidouli 3+KK bude humor obsažen nejen ve slově, ale také v obrazu. Autoři tentokrát berou do hry také 
multimédia v podobě videoprojekce, kterou zapojí do jevištní akce. 
„Myslím, že to pro diváky bude opravdu zážitek, protože se nám podařilo sehnat práva na nejslavnější vtip 
na světě. A ten jsme dokázali natočit a diváci budou velmi překvapeni, do jakých výšin jsme se dostali,“ 
uvádí Jiří Suchý z Tábora. 
Podobně jako v případě improvizovaných kabaretních kalavečerů se i v Kvidouli 3+KK herci oslovují svými 
civilními jmény a své postavy přizpůsobují vždy dané komické situaci. 
„Já a Lucie Polišenská jsme tam, řekla bych, na ozdobu. Objevujeme se ve skečích, máme svoje sólové 
písničky. Bez nás by Cabaret Calembour nebyl. A oni to pánové moc dobře vědí,“ říká Klára Suchá. 

Autoři: Milan Šotek, Igor Orozovič, Jiří Suchý z Tábora & kol.
Režie: Milan Šotek

Hrají: Lucie polišenská, Klára Suchá, Milan Šotek, Igor Orozovič, Jiří Suchý z Tábora, Zdeněk Dočekal
(ve filmové dotáčce: Iva Janžurová, Jiří Lábus, Miroslav Donutil)

Hudba: Igor Orozovič
Výprava: kolektiv



foto: Dušan Dostál

Divadlo SeMAFOr, praha 

KdYBY tISÍC KlaRInetŮ   
Legendární muzikál  

Hlavním motivem hry je skutečnost, že se zbraně promění v hudební nástroje. Nadšení z této proměny, 
které bylo charakteristické pro film, bude v divadelním provedení nahrazeno údivem -  protagonisté na 
tuto věc pohlížejí jako na zázrak, a tak v muzikálu nechybí prvek tajemna. Bez humoru se však tato poněkud  
mystická  verze hry také neobejde...

Libreto, texty písní, režie: Jiří Suchý
Hudba: Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ferdinand havlík, Jaroslav Ježek
Hudební nastudování: Jakub přibyl, Jiří Svoboda
Hudební aranžmá: radek Škeřík
Hudební spolupráce: Václav Dvořák
Intendant: Jiří Svoboda
Asistent režie: Štěpán hrabánek

Hrají: Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Natálie hrychová / Natálie grossová, Michal Stejskal, Felix Slová-
ček jr., Magdalena Jedličková, Veronika Tichá, eliška hurábová, David Vrobel, Blanka Černá / Denisa 
Kellnerová, Martin Weigert, Antonín Müller, Jakub přibyl, pavel Macar, Jiří hájek, pavel greifoner, 
Vladimír Vandrovec / František prokop, Václav Kopta, Jiří Štědroň    



foto: Michael Tomeš

Městská divadla pražská – Divadlo ABC 

pROČ MUŽI nepOSlOUCHaJÍ
a ŽenY neUMÍ ČÍSt V MapÁCH    
hudební komedie

„Návod“ na to, jak předcházet partnerským krizím.
Knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů, se staly světovým bestsel-
lerem. Autoři kvůli nim procestovali celý svět a shromáždili nejnovější poznatky z oboru výzkumu mozku,  
z evoluční biologie, psychologie a sociologie. Čtenářům pak předkládají lehce kontroverzní výsledek,  
který možná překvapivým, avšak humorným a čtivým způsobem vysvětluje důvod existence napětí  
a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se s nimi vypořádat. 
Režisér Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako základ své hudební komedie, která vzniká takříkajíc na míru 
hereckému souboru Divadla ABC. Originální nápady předlohy divadelně upravil a převedl do jevištního 
tvaru, ve kterém nebudou chybět písně, živý orchestr a také spousta humoru, který se často dotýká věcí, 
jež ve skutečnosti příliš veselé nejsou. 
Na jevišti Divadla ABC je tato hra uváděna ve světové premiéře.

Scénář - dramatizace: Miroslav hanuš - na motivy literární předlohy Allana a Barbary Peaseových 
Režie: Miroslav hanuš
Dramaturg: Jiří Janků
Choreografie: Jana hanušová
Hudební nastudování a aranžmá: Milan potoček
Scéna: David Marek
Kostýmy: Samiha Maleh

Hrají: Lukáš Jurek, Zbigniew Kalina, petr Klimeš, hana Doulová, Zdeněk Velen, Jitka Smutná, Lucie 
pernetová, Jiří Klem, radka Fidlerová, Barbora Janatková, Martin písařík, Veronika Janků, Stanislav 
Lehký, radim Kalvoda, Veronika Svojtková



foto: archiv Divadla Viola

Divadelní agentura M. rusové a Divadlo Viola

COMMedIa FInIta 
Úsměvný příběh s ukázkami árií e. Destinnové

Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové.
Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspě-
ších a pádech Emy Destinnové, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrně známé provázejí 
i naše životy.

„Hra se čtyřmi monology žen odlišného sociálního zařazení a věku, jež mají přesto dost společného.  
L. Engelová inscenaci typově přesně obsadila, přičemž každá herečka dokázala postavě vtisknout nezjed-
nodušené, ale výstižné charakterové vlastnosti, které gradací vyprávění vylézaly na světlo světa ve své 
obludnosti. Ať už se jednalo o závistivou pedagožku D. Černé, přihlouplou uklízečku J. Synkové, distingo-
vanou, ale při tom vypočítavou společnici D. Kolářové, či chladnou komornou M. Málkové...“

z recenze Jiřího Landy

Autorka: Viktoria hradská
Režie: Lída engelová
Výběr z původních nahrávek zpěvu Emy Destinnové: emil Viklický
Scéna: Ivo Žídek
Kostýmy: Ivana Brádková

Hrají: Dana Černá, Jana Synková, Daniela Kolářová, Máša Málková



Městské divadlo Zlín 

MalOVané na SKle  
Zbojnický muzikál

Hrdina. Legenda. Mýtus. Kdo? Jánošíííík! 
Zbojník a jeho duše. A souboj o ni. Mezi andělem a čertem. Nejslavnější polský muzikál. O nejzná-
mějším slovenském hrdinovi. O lásce, svobodě a nesmrtelné smrti. O mužích s valaškami proklatě 
nízko u pasu. O ženách milujících i zrádných. Trochu lidové, trochu rockové. Trochu poetické. Trochu 
syrové. Na skle malované. Krví? Šmolkou? A jak ono to vlastně bylo? Co je pravda a co báchorky? 
Záleží na tom? 
„Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte!“

Tomáš David - nominace na Cenu Thálie 2015

Názor jednoho z diváků zlínského divadla:
„Já osobně nemám muzikály příliš v lásce, a tak jsem se trochu bál, jestli mě to bude bavit. Pokud jste 
na tom podobně, určitě neváhejte! Již od počátku příběh vtáhne a prakticky do konce nepustí. Mělo 
to vtip, nápad, skvělou hudbu – kombinace rocku a lidové muziky. A především fantastické herce, 
přičemž G. Řezníček skoro pokaždé vyvolal dlouhý smích v publiku. Takže za mě spokojenost, akorát 
měla přijít přestávka o něco dříve, protože první půle byla moc dlouhá a druhá až příliš krátká. Jinak 
ale fakt super představení!“

Autoři: ernest Bryll, Katarzyna gärtnerová
Překlad: Jaromír Nohavica
Režie: hana Mikolášková
Dramaturgie: Vladimír Fekar

Hrají: Tomáš David, rostislav Marek, eva Daňková, petra Králová, helena Čermáková,  
gustav Řezníček, Markéta Kalužíková, Jana Drgová, romana Julinová, Luděk randár, radoslav  
Šopík, Zdeněk Julina, Vojtěch Johaník, Marek příkazký, Jan holcman, Jan Řezníček, Jitka  
Šuranská, Alžběta Jamborová 

foto: archiv MD Zlín

Scéna: Jaroslav Čermák
Kostýmy: Zuzana přidalová
Choreografie: Ladislava Košíková
Hudební nastudování: Josef Fojta 



foto: Ladislav Šeiner

Městské divadlo v Mostě 

OSUdY dOBRéHO VOJÁKa ŠVeJKa 
Tři díly možná nejslavnějšího českého románu
inscenované v kabaretní podobě

Představovat a vysvětlovat Čechům, co je román o Švejkovi a kdo je to Švejk, je asi zbytečné.
Přesto není Haškovo dílo snadné žánrově zařadit. Zdaleka to není jen humoristický román. Je to zároveň 
satira líčící velice přesvědčivě s pomocí všemožných karikatur, podivných figurek a neobvyklých situací 
žalostné poměry panující v rozkládajícím se Rakousku-Uhersku. K tomu Hašek využívá i žánr grotesky  
a frašky, volí jednoduché a srozumitelné výrazové prostředky, píše přehledně a jazykem obyčejného  
člověka, vše směřuje k zesměšnění nesmyslného válčení a starého řádu. 
Tento čtyřdílný román byl přeložen do 58 jazyků, několikrát zfilmovaný i zdramatizovaný. 
Vy budete tentokrát mít možnost vidět Švejka v kabaretní podobě s živou kapelou Šrum-Šrum, hrající 
autentické dobové písně.

Autor: Jaroslav hašek
Dramatizace a režie: Jiří Kraus
Dramaturgie: Michal pětík
Scéna: Josef Koráb
Kostýmy: romana Tůmová
Hudební dramaturgie a nastudování: Tomáš Alferi

Hrají: Jiří Kraus, Michaela Krausová, Vít herzina, Jan Beneš, Veronika Týcová, radim Madeja, Michal 
pešek, Tomáš Alferi, pavel Stránský, Simon Stempný
Vojenská kapela: Michaela Krausová, Tomáš Alferi, Jan Beneš, pavel Stránský, Simon Stempný 



dIVadelnÍ delIKateSY 
Divadelní delikatesy jsou součástí nabídky předplatného od samotného začátku Uffa, 
takže je není třeba nijak zvlášť představovat. Pro příští sezonu ale zaznamenají jednu 
podstatnou změnu, a tou je rozšíření DELIKATES na sedm představení. Fakt, že se v ní 
představí tak skvělé soubory, jako jsou Cirk La Putyka, Losers Cirque Company, Vosto5, 
Okidok či Familie Flöz, dává jistotu, že je skutečně nač se těšit.

říjen 2016 
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Ozvěny Malé inventury 2016
Divadlo Anička a letadýlko



Cirk La putyka 

aIRGROUnd 
O cestě k samostatnosti a pohrávání si se zemskou přitažlivostí

Klesání i stoupání v jímavém příběhu, v němž se cirkusová umění (závěsná akrobacie, acro-yoga a další) 
prolínají s živou hudbou a s prvky pohybového a tanečního divadla. Ocitneme se ve vzpomínkách, které 
se přicházejí rozloučit, vyletíme do výšin, seskočíme s padákem, necháme se zachránit a zjistíme, zda  
je možné se osvobodit od svazující minulosti. Každý se musíme rozhodnout, jak naložíme se životem,  
i když to není jednoduchá volba. 
Nahlédněte do jednoho životního příběhu a nechte se inspirovat k novým vzletům. Událost, která balan-
cuje na hraně několika divadelních tvarů. Co se stane, když neudržíme rovnováhu? 

„Jedním slovem nádhera. Jedno lepší číslo střídá druhé, a to jak na zemi, tak hlavně ve vzduchu. Všechny 
tři holky jsou výborné a to, co předvádějí na lanech a šálách visících ze stropu, je parádní. Choreografie  
na jedničku. Jako celek dle mého názoru působivé a musím přiznat, že mě to opravdu strhlo.” 

z recenze Jana Pařízka (90 %)

Koncet: Štěpán Benyovszký, Tom rychetský a kol.
Dramaturgie: Štěpán Benyovszký
Choreografie: Tom rychetský
Choreografie závěsné akrobacie: Anna Schmidtmajerová, Šárka Bočková, Tereza Toběrná
Akrobatická konzultace: Ilona Jäntti
Hudba: David hlaváč
Kostýmy a make-up:  Kristina Záveská
Hair – stylist: Lenka habartová

Hrají: Anna Schmidtmajerová, Šárka Bočková, Tereza Toběrná, David hlaváč

foto: Pavel Hejný 



foto: www.okidok.org

Okidok (Belgie) 

sliPs insiDe 
Klaunské duo v nevídané frašce

Připravte se na veliký, mimořádný a neuvěřitelný skok ve spodním prádle! 
V provedení obrýleného hubeňoura a podsaditého mužíka v letecké čepici korunuje tento vzdušný trik 
neodolatelné Slips inside, nejnovější show skupiny Okidok. Vybaveni pouze svými slipy soutěží Albert  
a Baudoin, kdo vykoná nejneuvěřitelnější počet kliků, kdo předvede nejkrásnější taneční krok či nejde-
struktivnější Kung Fu.
Jako vítězové Grand Prix na klaunském festivalu v Miláně roku 2009 k nám toto belgické duo přiváží  
nevídanou frašku. Beze slov, rekvizit či soundtracku (s výjimkou smíchu potěšeného publika) dává Okidok 
volný průchod své kreativitě a rozveselený dav jim to „žere“.

Autoři a interpreti: Xavier Bouvier, Benoit Devos
Režie: Louis Spagna a Okidok

www.okidok.org



foto: Michal Hančovský

Martin Talaga, Marek Zelinka 

SYnovial
pohybové představení

Představení vystihující muže, jak vnímají sami sebe a svoje tělo v současnosti.
Už od chlapeckého věku hraje v životě mužů zásadní roli jejich tělo. Způsob, jak ho vnímají, jaký k němu 
mají vztah, určuje jejich fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emoce a zdraví člověka vyjadřovány 
prostřednictvím jeho těla a slouží jako hlavní prostředek k sebevyjádření a interakci s okolním světem.

„Synovia“ (synoviální tekutina) je viskózní tekutina produkovaná synoviem. Jejím hlavním účelem je snížit 
tření chrupavek v kloubu při jeho pohybu a zajistit jeho správnou funkci.

Koncept, choreografie, interpretace: Marek Zelinka & Martin Talaga
Supervize: radim Vizváry

Inscenaci uvádíme ve spolupráci s Novou sítí v rámci OZVĚN MALÉ INVENTURY 2016.



Losers Cirque Company 

WallS  HandBaGS
Divadelně taneční akrobatická podívaná

Kdesi ve městě na dvoře bloku domů stojí zeď. Ta zeď je výzvou, zkouškou odvahy, ale i startem k imaginaci.  
A také je tu zavazadlo, ve kterém se skrývá naše dětství, naše někdejší přání. Kdysi jsme je tam zabalili. Malý 
chlapec a pětice dospělých mužů se vrací na dvorek ke zdi s taškou v ruce, aby opět snila své klukovské  
fantazie. Za zdí totiž může být celý svět. Stačí ji jen přelézt, anebo na ni vylézt a pohlédnout na město  
z ptačí perspektivy. Nebo otevřít zavazadlo a vzpomenout si na písničku:
Když byl kluk klukem, nevěděl, že je klukem,
se svěšenýma rukama chodil, dělalo se mu zle ze špenátu, mléčné rýže, hrachu i z dušeného květáku.
A dnes to všechno jí.

Projekt Walls & Handbags je především divadelní tanečně akrobatickou podívanou.
Režijní tandem SKUTR se po letech znovu vrací k propojení divadla a nového cirkusu v kooperaci se sku-
pinou kolem Petra Horníčka a Zdeňka Moravce, kteří vytvořili úspěšnou inscenaci The Loser[s], a ke spolu-
práci s choreografkou Janou Burkiewiczovou, se kterou již vytvořili operu Don Giovanni, muzikál Mauglí  
a Quasimodo či inscenaci Ženy. Po inscenacích 8 – polib prdel kosům a La Putyka v Divadle Archa a Mistr  
a žák s premiérou na Letní Letné, které vznikaly ve spolupráci s Rosťou Novákem, tedy vznikla čtvrtá insce-
nace divadelně - novocirkusového zaměření.
Kromě českých tvůrců se na inscenaci podíleli i slovenskomaďarský herec Csongor Kassai (zpěv), úspěšná 
mladá srbská spisovatelka Marija Pavlović a srbský herec Željko Maksimović.

Námět: Marija pavlović (SrB)
Libreto, režie a choreografie: Jana Burkiewiczová
Režie a dramaturgie: SKUTr (SK/CZ)
Výprava: Adriana Černá
Hudba: petr Kaláb

foto: Petr Krupička

Zpěv: Csongor Kassai (hUN/SK)
Návrh akrobatických modulů: petr horníček, Zdeněk Moravec
Asistent režie, herecká supervize: Željko Maksimović (SrB)

Účinkují: petr horníček, Lukáš Macháček, Matyáš ramba, Vítězslav ramba, Jindřich panský  
a Kryštof Unger



Divadlo VOSTO5  

pROtOn
příběh zapomenuté hudební legendy

Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé české kapely PROTON, která byla umlčena těsně předtím, 
než se stala slavnou.
Strhující příběh zapomenuté hudební legendy, od které velikáni populární hudby i undergroundu čekali 
asi mnohem více. 
S hudební kometou zataženého nebe hluboké normalizace je totiž propleteno nevídané množství osudů 
současných hudebníků.

Režie: Ondřej Cihlář a Vosto5
Hudba: petr Marek a Vosto5

Hrají: Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří havelka, Tomina Jeřábek, petr Marek, petr prokop a další

foto: archiv Divadla VOSTO5



 foto: Michael Vogel

Familie Flöz (Německo)   

HOtel paRadISO 
Cesta do nebe vede peklem 

Podivné věci se dějí v Hotelu Paradiso, starobylém horském středisku, které udržuje při životě s jistými 
obtížemi stará paní a její rodina. Zatímco minerální pramen slibuje úlevu od fyzické a psychické bolesti 
a hotel se hrdě chlubí čtyřmi hvězdičkami, na jasném nebi se nakupily temné mraky. Syn sní o své velké 
lásce, zatímco bojuje se svou sestrou a usiluje o získání kontroly nad hotelem. Souběžně s tím se v hotelu 
děje řada dalších věcí – služka má ve zvyku krást cennosti hotelových hostů, kuchař připravuje kotlety  
a nejsou jen vepřové... 
Objeví se první mrtvola! Hotelový personál i hosté se zapletou do zmatku smrtelných událostí. Temné 
propasti se otevírají a hrozí, že pohltí všechny protagonisty. Zdá se, že propad či dokonce krach hotelu  
je nevyhnutelný, protože mrtvoly jsou pro obchod vždy špatné...

Jedná se o dramatickou noční můru ponořenou do černého humoru, s nádechem melancholie. Záhadná 
hra v úžasných maskách. A i když se to možná nezdá – je to komedie!

www.floez.net



Divadlo Anička a letadýlko   

pIČUS nenÍ KRetén  
groteska 

Slavnost velké oběti začíná. Zahradní trpaslík ladí atmosféru a připravuje česnekové jednohubky. Maruška 
a Jaruška obcují s minulostí, sklerózou i ďáblem a nakonec v kostnatých dlaních drží srdce diváků. 
Je to příběh nesentimentálně dojemný. Groteska o dvou starých krávách a jednom zahradním trpaslíkovi.

Koncept / scénář: Anička Duchaňová, Martina Krátká
Režie: Anička Duchaňová 
Dramaturgie: petr pola 
Scénografická spolupráce: Lucie Labajová, radka Mizerová 
Kostýmy: Lenka Odvárková 
Písně: Anička Duchaňová 
Hudební spolupráce: Michal Němec 

Hrají, zpívají a předvádějí se: Martina Krátká, Anička Duchaňová a Štěpánka pencová 

Inscenaci uvádíme ve spolupráci s Novou sítí v rámci OZVĚN MALÉ INVENTURY 2016.

foto: Magdalena Minolová



Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas
náměstí republiky 999, 541 01 Trutnov

Inforecepce UFFO
telefon: +420 499 300 999
e-mail: info@uffo.cz

www.uffo.cz

Hlavní partner:

Generální partner:


